Polanów, dnia 10 lipca 2019 r.

Burmistrz Polanowa
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
PA.IV.6220.2.2019.8.AM

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), w związku z art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096),

Burmistrz Polanowa zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,
że w dniu 10 lipca 2019 r., na wniosek Pani Magdaleny Ciesielskiej Pełnomocnika PSE
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie,
zostało wydane postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji
Burmistrza Polanowa z dnia 03 lipca 2019 r., znak: PA.IV.6220.2.2019.5.AM,
o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
„Spięcie linii elektroenergetycznych 220 kV z kierunku SE Dunowo i SE Piła Krzewina
w kierunku SE Żydowo Kierzkowo”.
Na powyższe postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Polanowa terminie 7 dni od
dnia doręczenia postanowienia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią postanowienia, o którym mowa powyżej, a także z pozostałą dokumentacją sprawy
można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Polanowie Referat Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 14, w godzinach
pracy Urzędu

Z up. BURMISTRZA
/-/ Piotr Górniak

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:
1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie www.bip.polanów.pl , na tablicach ogłoszeń
Urzędu oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Żydowo
2. a/a
Do wiadomości:
1.
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Podano do wiadomości publicznej w BIP dnia 10.07.2019 r.

